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યોગાસન વીશ ે
ઘણી નાની ઉાંમરથી યોગાસન વીશ ેમેં અખતરા કરલેા. યોગાસનની માહીતી 
મન ેપુ્ તકો દ્વારા અન ેપછીથી અખતરા કરીન ેમળી છે. કેટલાાંક વર્ય પહેલાાં 
અહીં વેલીંગ્ટન ન્દ્યઝુીલેન્દ્ડમાાં ઈન્દ્ડીયન એસોસીયેશનના હૉલ પર ભારતથી 
એના જાણકારના કાયયક્રમમાાં પણ ભાગ લીધલેો. એમણે કેટલાક દીવસો સધુી 
 નીયમીત એના વગોય ચલાયયા હતા. 
 
યોગાસનની કસરત બાબત મારા અનભુવન ે આધાર ે થોડુાં મારા બ્લોગ પર 
આપવા ધારાં છુાં . તે પહેલાાં અહીં મન ેવર્ોય પહેલાાં થયેલા મારા એક અનભુવ 
વીશ ેજણાવવા ઈચછુાં  છુાં . 
 
તે સમયે અહીં ન્દ્યઝુીલેન્દ્ડમાાં પો્ટ ઑફીસનો વહીવટ સરકાર હ્તક હતો. 
એના ત્રણ વીભાગો હતા: ટપાલ, ટેલીફોન અન ેસેવીંગ્સ બેન્દ્ક. એમાાં સેવીંગ્સ 
બેન્દ્કના હીસાબી વીભાગમાાં નોકરીની પડલેી ખાલી જગ્યા માટે મેં અરજી કરી 
હતી. સમય હતો ઑગષ્ટ ૧૯૭૬નો. તે સમયે આ પ્રકારના વીભાગના વડાના 
હોદ્દાન ેપ્રીન્દ્સીપાલ કહેવામાાં આવતા. મારી પાસે યનુીવસીટીની ડીગ્રી હતી. એ 
પ્રકારની લાયકાત ધરાવનારનો ઈન્દ્ટરયય ુ જ ે તે વીભાગના વડા એટલે કે 
 પ્રીન્દ્સીપાલ લેતા. 
 
ઈન્દ્ટરયય ુ લેવા માટે માત્ર એક જ જણ- પ્રીન્દ્સીપાલ જ બેાા હતા. એ સમયે 
કોઈ રીતે યોગાસનની વાત નીકળી. એ ગોરા સાહેબે યોગ વીશ ેસાાંભળયુાં  કે 
વાાંચયુાં  હશ.ે એમન ેયોગ બાબત વધ ુજાણવાની ઈન્દ્તેજારી હતી. આથી હ ુાં  યોગ 
વીશ ેકશુાં  જાણુાં  છુાં  કે કેમ એમ એમણે પછુુ્ાં અને જો જાણતા હો તો જુદાાં  જુદાાં  
આસનો કેવી રીતે કરવામાાં આવે છે તે મન ેવાાંધો ન હોય તો બતાવવાનુાં  કહુ્ાં.  
 
આસનોની કસરત તે સમયે પણ હ ુાં  કરતો હોઈશ, અત્સયાર ેતો મન ેએનુાં  ખાસ 
્મરણ નથી, કેમ કે આ પ્રસાંગન ેઘણાાં વર્ય વીતી ગયાાં છે, પણ એટલુાં  તો મન ે
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યાદ છે કે મેં એમન ેત્સયાાં એમની ઑફીસમાાં જ કેટલાાંક આસનો કરી બતાયયાાં 
હતાાં . કયાાં કયાાં આસનો બતાયયાાં હશ ેતેનુાં  કશુાં  ્મરણ અત્સયાર ેનથી. જો કે એ 
પછીથી કેટલાાંક વર્ય સધુી નીયમીત રીતે આસનોની કસરત કરવાનુાં  હ ુાં  ચાલ ુ
રાખી શક્યો ન હતો, પણ હવે થોડાાં  વર્યથી નીયમીત રીતે કરાં છુાં . હ ુાં  જ ે
આસનો કરાં છુાં  તેની જ માહીતી એ ક્રમમાાં આપવા વીચારાં છુાં . મારા 
મહાવરાથી મન ેઆ ક્રમ અનકુુળ જણાયો છે.  
 
આસનોની કસરત કયા ક્રમમાાં કરવી એ બાબત જુદા જુદા અભીપ્રાયો જોવામાાં 
આવે છે. જમે કે કેટલાક લોકોનુાં  માનવુાં  એમ છે કે શીર્ાયસન બધાાં  આસનો 
કરી રહ્ા પછી જ કરવુાં  જોઈએ. જ્યાર ે કેટલાકના મત મજુબ એ સૌ પ્રથમ 
કરવુાં  જોઈએ. કસરતના અાંતે શીર્ાયસન કરવાની ભલામણ કરનારા કહે છે કે 
જો લોહી પરુતુાં  ગરમ ન હોય અન ેશીર્ાયસન કરવામાાં આવે તો ાાંડા લોહીનો 
ભરાવો મગજન ેનકુસાન કરી શકે. જ્યાર ેબીજો મત ધરાવનારા કહે છે કે ગરમ 
લોહી મગજન ેમાટે અનકુુળ ન ગણાય. આથી મેં વચલો માગય લીધો છે. થોડી 
કસરત શરઆતમાાં કયાય બાદ હ ુાં  શીર્ાયસન કરાં છુાં . પ્રથમ આાંતરરાષ્ટ્રીય 
યોગદીનની ઉજવણી અહીં વેલીંગ્ટનમાાં કરવામાાં આવી ત્સયાર ેમેં આ બાબત 
પ્રશ્ન પછુ્ો હતો કે શીર્ાયસન ક્યાર ેકરવુાં  શરઆતમાાં મધ્યમાાં કે અાંતે? એનો 
ઉત્તર મેં ઉપર જણાયયુાં  છે તે મજુબ જ હતો. વળી એકાદ અભીપ્રાય મેં એ પણ 
જોયો છે કે શીર્ાયસન બાદ થોડી વાર ઉભા રહેવુાં  અન ે ત્સયાર બાદ શવાસન 
કરવુાં . જો કે હ ુાં  એ મજુબ કરતો નથી, શીર્ાયસન પછી તરત શવાસન જ કરવુાં  
જોઈએ એમ મન ેલાગ ેછે.    
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તાડાસન 

   
આનાથી શરીરની સ્્થતત તાડના ઝાડ જવેી થઈ જાય છે તેથી આ આસનન ે
તાડાસન કહે છે. 

 
આ આસન ઉભા રહીન ેકરવામાાં આવે છે. બાંન ેપગનાાં એડી-પાંજાન ેઅનકુુળતા 
મજુબ  થોડાાં દુર રાખો. હાથોન ેકમર સાથે સીધા અડકાવી રાખો. ધીર ેધીર ેબાંન ે
હાથન ે ખભા સધુી ઉાાવી માથા પર લઈ જતાાં પગની એડી પણ જમીનથી 
ઉાાવીન ે પાંજા પર ઉભા રહો. હવે બાંન ે હાથના અાંગાુાના આાંકડા બનાવી 
એકબીજામાાં ભેરવી શરીરન ેબની શકે તેટલુાં  ઉપરની તરફ ખેંચો. ગરદન સીધી 
રાખો અન ેપછી આની વીરદ્ધ કરતાાં ફરી પહેલાાં જવેી ્થીતીમાાં આવી જવુાં . 
આ ક્રીયાનુાં  વીસ વખત પનુરાવતયન કરવુાં .   
 
સાવધાની : જ્યાર ે હાથન ે ઉપરની તરફ લઈ જવામાાં આવે છે, ત્સયાર ે ધ્યાન 
રાખવાનુાં  કે હાથની સાથે એડીઓન ેપણ ઉપર ની તરફ ઉાાવવામાાં  આવે છે. 
આ અવ્થામાાં શરીરનો ભાર પગ અન ેએની આાંગળીઓ પર રહે છે. જ્યાર ે
હાથન ેઉપરની તરફ ખેંચવામાાં આવે ત્સયાર ેપટેન ેઅાંદરની તરફ વધ ુખેંચવામાાં 
આવે છે.  
 
તાડાસન કરવાથી છાતી, ખભો અન ેપીાની માાંસપશેીઓમાાં ખેંચાણ આવે છે. 
આનાથી શરીરની લાંબાઈ વધારી શકાય છે-જો તમારી ઉાંમર ઓછી હોય અન ે
તમે હજુ વદૃ્ધી પામતા હો તો. આ આસનથી હાડકાાં પણ મજબતુ બન ેછે. તથા 
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્લીપ ડી્કની સાંભાવના ઘટે છે. ખભા મજબતુ બન ેછે અન ેઉાંડા શ્વાસ લેવા-
 છોડવામાાં સરળતા થાય છે. વદૃ્ધાવ્થામાાં સતાવતા વાયવુીકારમાાં પણ લાભ 
થાય છે. 
 

કમરઝકુ ૧ 
 

   
 

સીધા ટટ્ટાર ઉભા રહો. બે પગ વચચ ે ૪૦-૪૫ સે.મી. જટેલુાં  અથવા તમન ે
અનકુુળ અાંતર રાખો. બાંન ેહાથ જમીનન ેસમાાંતર રહે તેમ બાજુ પર ૧૮૦°નો 
ખણુો બનાવે તે રીતે ઉપર ચીત્રમાાં બતાયયા પ્રમાણે પહોળા કરો. હવે ટટ્ટાર 
રહીન ેજ કેડમાાંથી જમણી તરફ વળતા જઈ બાંન ેહાથન ેપણ એ રીતે જમીનન ે
સમાાંતર રાખી વાળતા જવુાં . જટેલુાં  વળી શકાય તેટલુાં  વળવુાં . અન ેપછી મળુ 
્થીતીમાાં આવી જવુાં . એ જ રીતે ડાબી તરફ વળવુાં . અન ેપાછા મળુ ્થીતીમાાં 
આવી જવુાં . આ સમગ્ર પ્રક્રીયા ૨૦ વખત કરવી. ઝટકો આપ્યા સીવાય પણ 
ઝડપથી આ ક્રીયા કરી શકાય. ૨૦ વખત કરવા માટે હ ુાં  ૩૦ કે ૩૫ સેકન્દ્ડ 
જટેલો સમય લઉાં છુાં . 
 
આ કસરત યોગ્ય રીતે કરવાથી કમરના દુખાવામાાં રાહત થાય છે. ઉપરાાંત 
કમરની લચક, ્થીતી્થાપકતા વધી શકે છે.  
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કમરઝકુ ૨ 
 

   
 
સીધા ટટ્ટાર ઉભા રહો. બે પગ વચચ ે૪૦-૪૫ સે.મી. જટેલુાં  કે તમન ેઅનકુુળ 
હોય તે અાંતર રાખો. બાંન ેહાથ કાનન ેઅડ ેએ રીતે સીધા ઉાંચા કરો. હવે ધીમે 
ધીમે એટલે કે શરીરન ેઆાંચકો ન લાગ ેએ રીતે આગળની તરફ હાથ એ જ 
રીતે કાનન ેઅડલેા રાખી વાાંકા વળો. અન ેબાંન ે હાથ વડ ેજમીનને અડવાનો 
પ્રયાસ કરો. શરઆતમાાં ન અડી શકાય તો આાંચકા સહીત બળપવુયક અડવાનો 
પ્રયાસ કરવો નહીં. હવે એ જ રીતે ધીમે ધીમે સીધા થવુાં . હાથ કાનન ેઅડીન ે
સીધા ઉપર હશ.ે ધીમે ધીમેનો અથય ખબુ નીરાાંતે, પશુ્કળ સમય લઈન ેએવો 
કરવાનો નથી, પણ આાંચકા વીના. હા, થાક લાગ ેતો આરામ કરતાાં કરતાાં જ 
આસનો કરવાાં, ઉતાવળ કરવી નહીં. 
 
હવે ધીમે ધીમે શરીરન ે ટટ્ટાર રાખી પાછળ નમતા જવુાં . હાથ સીધા કાનન ે
અડલેા રહેશ.ે જટેલુાં  પાછળ વળી શકાય તેટલુાં  વળવુાં . અહીં પણ શરીરન ે
આાંચકો આપવો નહીં. આ પછી ધીમે ધીમે સીધા થવુાં . હાથ કાનન ે અડીન ે
સીધા ઉપર હશ.ે આ આખી ક્રીયા દસ વખત કરવી. આ આસનનુાં  વણયન કરતાાં 
જ ેસમય લાગ ેછે તેટલો સમય કાંઈ આસન કરતી વખતે લાગતો નથી. આથી 
દસ વખત આ ક્રીયા કરતાાં ભાગ્યે જ બે કે ત્રણ મીનીટ થશ.ે સીવાય કે આગળ 
પાછળ વળવામાાં મશુ્કેલી હોય. એ સાંજોગોમાાં વધ ુસમય લઈ, આરામ કરતાાં 
કરતાાં પણ આ કસરત કરી શકાય. 
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કોણાસન 
 
 

 
 
  એન ેત્રીકોણાસન પણ કહે છે, કેમ કે એમાાં શરીરનો આકાર ત્રીકોણ જવેો 
થાય છે. જમીન પર સીધા ઉભા રહો. બે પગ વચચ ે૪૫ કે ૫૦ સે.મી. અથવા 
તમન ેઅનકુુળ અાંતર રાખો. બાંન ેહાથ ખભાની સીધી લીટીમાાં ઉાંચા કરો. હવે 
ડાબો હાથ માથા પર થઈ હથેળી જમીન તરફ રાખી જમણી બાજુ નમતા જઈ 
જમણા પગના પાંજાન ેજમણા હાથ વડ ેઅડવુાં . એ જ રીતે બીજી તરફ કરવુાં . 
બાંન ેતરફ મળી એક ગણીએ એ રીતે દસ વખત આ ક્રીયા કરવી. 
 
આ આસનથી કમર અન ેએની બાંન ેબાજુ, પગ, હાથ, ગરદન તથા બગલના 
્નાયઓુન ેતાંદુર્ત તથા મજબતુ બનાવે છે. કેડની બાંન ેબાજુએ વધેલી નકામી 
ચરબી દુર થાય છે અન ેકેડ પાતળી બન ેછે. 
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તતયયક તાડાસન 

 

 
 
ઊભા રહી હાથનાાં આાંગળાાં એકબીજામાાં ભેરવી ડાબો હાથ માથા પર અડાડતાાં 
ધીમે ધીમે જમણી તરફ વાાંકા વળવુાં . જટેલુાં  વળી શકાય તેટલુાં  વળવુાં . સામે 
જોવુાં . થોડો સમય રહી પાછા મળુ ્થીતીમાાં આવી જવુાં . એ જ રીતે બીજી 
તરફ કરવુાં . એટલે કે જમણો હાથ માથા પર અડાડતાાં ધીમે ધીમે ડાબી તરફ 
બની શકે તેટલા નમવુાં . થોડો સમય એ ્થીતીમાાં રહી પહેલાાંની જમે ટટ્ટાર 
ઉભા હતા તેમ આવી જવુાં . બાંન ેતરફ મળી આ ક્રીયા દસ વખત કરવી.  
 
આ આસનથી કમરના દુખાવામાાં રાહત થાય છે, તથા કમરની લચક, 
્થતી્થાપકતા વધ ેછે.  
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શીર્ાયસન 

   
શીર્ય એટલ ેમ્તક, માથુાં  અન ેઆ આસનમાાં માથા પર ઉભા રહેવાનુાં  હોય છે, 
એટલ ેએન ેશીર્ાયસન કહેવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંત શીર્યનો બીજો એક અથય 
પણ છે-શ્રેષ્ઠ, ઉત્તમ. આસનોમાાં આ આસન શ્રેષ્ઠ છે, આથી પણ એને 
શીર્ાયસન કહેવામાાં  આવે છે. એ સૌથી મહત્ત્વનુાં  અને લાભકારી આસન હોવા 
સાથે જો એન ેભલુભરલેી પદ્ધતીથી કરવામાાં આવે તો નકુસાન પણ એટલુાં  જ 
થાય છે. આથી એન ેયોગ્ય રીતે કરવુાં  ખબુ મહત્ત્વનુાં  છે. 
 
શીર્ાયસન એક એવુાં  આસન છે જનેો અભ્યાસ કરવાથી અનકે નાની 
બીમારીઓ દુર થઈ શકે છે. મનષુ્ટ્ય શરીરનાાં બધાાં  જ તાંત્રોની તાંદુર્તી 
જાળવવા જો એક આસનનુાં  નામ લેવાનુાં  હોય તો શીર્ાયસનનુાં  લઈ શકાય. 
શીર્ાયસનન ે આસનોનો રાજા કહેવામાાં  આવે છે. ખાસ કરીન ે નાડીતાંત્ર 
(જ્ઞાનતાંત્ર)ન ે ચતેનવાંતુાં  બનાવવા તથા શારીરીક અન ે માનસીક તનાવમાાંથી 
મકુ્તી મેળવવા માટે શીર્ાયસન અજોડ છે. શીર્ાયસનથી આપણુાં  પાચનતાંત્ર સારાં 
રહ ેછે, રક્ત સાંચાર યોગ્ય રીતે થાય છે. શરીરન ેબળ પ્રાપ્ત થાય છે. તેનાથી 
મ્તીષ્ટ્કમાાં રક્ત સાંચાર વધે છે, જનેાથી ્મરણશક્તી વધી શકે છે. હી્ટીરીયા 
તથા અાંડકોર્વદૃ્ધી, હનીયા, કબજીયાત વગરે ે રોગો નથી થતા. તેનાથી વાળ 
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કસમયે ખરતા નથી તથા સફેદ થતા અટકે છે. આ આસનથી આપણા આખા 
શરીરની માાંસપશેીઓ સક્રીય થઈ જાય છે. આથી શારીરીક બળ મળે છે.  
 
જો કે આ આસન કાં ઈક મશુ્કેલ છે. તે સીદ્ધ કરવુાં  બધાાં માટે સહજ નથી.  
 
આસનો કરતી વખતે શીર્ાયસન ક્યાર ે કરવુાં? શરઆતમાાં, મધ્યમાાં કે અાંતે? 
કેટલાક લોકો શરઆતમાાં, લોહી ગરમ ન થયેલુાં  હોય ત્સયાર ેકરવામાાં માન ેછે, 
કેટલાક બધી કસરતના અાંતે કરવાનુાં  કહે છે. હ ુાં  થોડી વૉમીંગ અપની કસરત 
કયાય પછી શીર્ાયસન કરાં છુાં . એમાાં તાડાસન, કમરઝકુ, તીયયક તાડાસન અન ે
કોણાસનનો સમાવેશ થાયછે. આથી મેં શરઆત આ આસનો અન ેકસરતથી 
કરી છે.  
 
શીર્ાયસનની વીધીીઃ- સૌથી પહેલાાં  સમતળ જમીન ઉપર કામળો વગરે ેપાથરી 
નરમ આસન બનાવો. અહીં પરદેશમાાં મોટા ભાગનાાં ઘરોમાાં લાકડાના ફ્લોર 
(ભોાંયતળીયા) પર કારપટે હોય છે. એની  નીચ ેનરમ રબર જવેા પદાથયનુાં  પડ 
(અન્દ્ડરલ)ે પાથરલેુાં  હોય છે. તેના પર બીજો કારપટેનો ટુકડો હોય છે. આથી 
એના પર બીજુાં કશુાં  જ પાથરવાની જરર વીના શીર્ાયસન કરી શકાય. હ ુાં  
વર્ોયથી એ રીતે કરાં છુાં . જમીન પર કે સખત આસન પર શીર્ાયસન કરવુાં  યોગ્ય 
નથી, કારણ કે એમાાં માથાનો ભાગ આસન પર મુકી આખા શરીરનુાં  વજન 
એના પર મકુવામાાં  આવે છે. આથી સખત આસનથી નકુસાન થઈ શકે. એ જ 
રીતે પોચા ગાદલાાં જવેુાં  આસન પણ સારાં ન કહી શકાય. પ્રમાણસર નરમ 
આસન શીર્ાયસન કરવા માટે ઉત્તમ છે. લાાંબી આસનપાટ હોય તો તેની ગડી 
વાળી જોઈતી નરમાશવાળુાં  આસન બનાવી શકાય.   
 
શીર્ાયસન કરવા માટે વજ્રાસનમાાં બેસો. હવે આગળ તરફ ઝુકી બાંન ે હાથની 
કોણીઓન ે જમીન ઉપર ટેકવો. બાંન ે હાથની આાંગળીઓન ે એકબીજા સાથે 
જોડીન ે માથાન ે બાંન ે હથેળીની વચચ ે રાખો. શ્વાસ સામાન્દ્ય રાખો. હાથના 



12 
 

પાંજાઓની વચચનેી જગ્યામાાં માથાનો પાછલો ભાગ બરાબર આવે અન ેઆસન 
દરમ્યાન કરોડ સીધી રહે એ રીતે માથાનો ભાગ આસન પર મકુવો જોઈએ. 
આ ્થીતીમાાં માથાનો ટોચનો ભાગ આસન પર હશ ેઅન ેપાછળનો ભાગ બે 
પાંજા વચચ ે હશ.ે બીજી રીતે જોઈએ તો આ સમયે બે હાથની કોણીથી 
ત્રીકોણની બે બાજુઓ જવેો આકાર થશ ે અન ે બાંન ે બાજુઓ જ્યાાં  મળે ત્સયાાં 
માથાનો ભાગ હશ.ે ત્રીકોણની ત્રીજી ખલુ્લી બાજુએ શરીર ઘુાં ટણના આધાર ે
હશ.ે માથાન ે જમીન ઉપર ટેકયયા પછી ધીર-ેધીર ે શરીરનુાં  પરુાં વજન માથા 
ઉપર  છોડીન ેશરીરન ે ઉપર ઉાાવો. શરીરનો ભાર માથા ઉપર લઈ લો. આ 
વખતે હજુ પગ ઘુાં ટણમાાંથી વળેલા હશ.ે એન ેધીમે ધીમે સીધા કરી આખુાં       
 

 
શરીર સીધુાં  કરી લો એટલે શીર્ાયસન.  
 
શીર્ાયસનમાાં રાખવાની કાળજી: જો તમે પરુપેરુા ્વ્થ ન હો તો આ આસનનો 
અભ્યાસ કરતાાં પહેલાાં એના  નીષ્ટ્ણાતની સલાહ અવશ્ય લો. જમેન ેહાઈ કે લો 
બ્લડ પ્રશેર હોય કે હૃદય અથવા આાંખોની કોઈ બીમારી હોય તેમણે આ 
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આસન ન કરવુાં . ગરદનની કોઈ સમ્યા હોય તો પણ આ આસન ન કરવુાં . 
ધડથી ઉપરના ભાગમાાં દદય  કે દુખાવો હોય તેવાઓએ શીર્ાયસન કરવુાં  નહીં. 
શીર્ાયસન કરતાાં પહેલાાં પટે સાફ થયેલુાં  હોવુાં  ખબુ જ જરરી છે. ઉાંમરમાાં વદૃ્ધ 
હોય તેવાઓએ આ આસન શર કરવુાં  નહીં. આાંખના ચશ્માના નાંબર બેથી વધ ુ
હોય તેણે પણ શીર્ાયસન કરવુાં  નહીં. જો માથ,ુ મેરદાં ડ, પટે વગરેમેાાં  કોઈ 
ફરીયાદ હોય તો આ આસન બીલકુલ ન કરવુાં . 
 
સાવધાની : શરઆતમાાં આ આસન દીવાલનો ટેકો લઈન ે જ કરવુાં  જોઈએ 
અન ેએ પણ એના  નીષ્ટ્ણાતની દેખરખેમાાં . માથાન ેજમીન પર ટેકવતી વખતે 
ધ્યાન રાખો કે સારી રીતે માથાનો આ ભાગ જ ટેકયયો છે, જથેી ગરદન અન ે
કરોડરજ્જુ સીધાાં રહે. પગન ે એકદમ ઝટકાથી ઉપર ન ઉાાવવા. અભ્યાસ 
કરવાથી તે એમની જાતે જ ઉપર ઉાવા માાંડ ેછે. 
 
શીર્ાયસન હાંમેશાાં  શૌચક્રીયા બાદ માત્ર સવાર ે દીવસમાાં એક જ વખત કરવુાં  
જોઈએ. જો કબજીયાત રહેતી હોય તો બીજા ઉપાયો બાદ પટે સાફ થાય પછી 
જ આ આસન કરવુાં, નહીંતર લાભન ેબદલ ેનકુસાન થવાનો સાંભવ છે. 
 
ફરી સામાન્દ્ય ્થીતીમાાં આવવા માટે ઝટકાથી પગન ે જમીન પર ન મકુવા, 
અન ે માથાન ે એકદમ ઉપર ન ઉાાવવુાં . પગન ે વારાફરતી જમીન પર મકુવા 
પછી માથાન ે હાથના પાંજાની વચચ ે થોડીવાર સધુી મુકી રાખ્યા બાદ જ 
વજ્રાસનમાાં આવવુાં . 
 
ઉપર શીર્ાયસનના લાભો વાાંચી ઉત્સસાહમાાં આવી જઈ એને લાાંબા સમય સધુી 
કરવા માંડી ન પડવુાં . પ્રથમ વખત શીર્ાયસન કરતાાં હોય તો પાંદરથી ત્રીસ સેકાં ડ 
સધુી આ ્થીતીમાાં રહો. (અનભુવ થતાાં ક્રમશીઃ સમય વધારી વધમુાાં  વધ ુદસેક 
મીનીટ સધુી એન ેકરી શકાય. જો કે કેટલાક  નીષ્ટ્ણાતો એન ેબેત્રણ મીનીટથી 
વધ ુ ન કરવુાં  જોઈએ એવો મત ધરાવે છે. વધ ુ સમય શીર્ાયસન કરવાથી 
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મગજની નાજુક નસોન ેનકુસાન પહોાંચી શકે, જને ેઆપણે જ્ઞાનતાંત ુ કહીએ 
છીએ. એ ખબુ બારીક તાાંતણા જવેા હોય છે.) પછી જ ે ક્રમમાાં આસન કયુાં 
તેથી ઉલટા ક્રમમાાં આસનથી મળુ ્થીતીમાાં આવો. આ સમગ્ર પ્રક્રીયા દરમ્યાન 
આાંચકા ન આવે તે ની કાળજી રાખવી અન ેસહેજ પણ ઉતાવળ કરવી નહીં. 
     
એકાદ મીનીટ જટેલો સમય માથાન ે બે પાંજા વચચ ે રાખીન ે આસનની 
શરઆતમાાં જ ે ્થીતી હતી તેમાાં  રહો. પછી શવાસન કરી શરીરન ે આરામ 
આપો. સામાન્દ્ય રીતે જટેલો સમય શીર્ાયસન કયુાં હોય તેનાથી અડધો સમય 
શવાસન કરવુાં  જ જોઈએ. આ બાબત બહ ુમહત્ત્વની છે. શવાસનની વીધી આ 
આસન પછી બતાવી છે. 
 
શીર્ાયસનના ફાયદા 
શીર્ાયસન દરમ્યાન શરીરમાાં  લોહીની ગતી ગરુત્સવાકર્યણ ની અસરન ે કારણે 
પગથી માથા તરફ થાય છે. એથી માથાના ભાગમાાં લોહીના વધારાના વહન 
માટે રક્તવાહીનીઓ સહેજ ફુલે છે. લોહીનુાં  દબાણ એથી સહેજ ઘટે છે. 
પરીણામે પગ અન ેઉદરપ્રદેશમાાંનુાં  લોહી હૃદયના જમણા ભાગમાાં એકાુાં  થાય 
છે. એથી રધીરાભીસરણ ઝડપી બન ેછે. આથી સામાન્દ્યતીઃ મગજ અન ેધડના 
ભાગમાાં જ્યાાં  સામાન્દ્ય ્થીતીમાાં લોહીનો પરુવાો ઓછો મળતો હોય ત્સયાાં વધ ુ
લોહી મળવાથી એન ેપોર્ણ મળ ેછે. એથી શીર્ાયસન કરનારનુાં  મખુ તેજ્વી 
અન ેપષુ્ટ બન ેછે. 
     
રક્તાભીસરણની ક્રીયા સરળ બનવાથી લોહીના વીકારોથી થતા રોગો મટે છે. 
મનષુ્ટ્યનુાં  હૃદય જન્દ્મથી જ અવીરત કાયય કરતુાં  રહે છે. હૃદયની ગતીના 
સમતોલનથી દીઘાયયષુ્ટ્ય અન ે નીરોગી શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. હૃદયન ેસૌથી વધ ુ
આરામ આપનાર કોઈ આસન હોય તો તે શીર્ાયસન છે. 
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શરીરના અવયવોમાાંથી અશદુ્ધ લોહી ભેગુાં કરનાર શીરાઓ ગરુત્સવાકર્યણથી 
વીરધ્ધ દીશામાાં  લોહીન ે ધકેલતી હોય છે. જ ે શીથીલ થતાાં વેરીકોઝ વેઈન 
નામે શીથીલ શીરાનો રોગ થાય છે, જમેાાં શીરા વાાં કીચુકી થઈ જાય છે. 
 નીયમીત શીર્ાયસન કરવાથી આ રોગ દુર થાય છે. 
     
મગજના ભાગમાાં  આવેલ પીટ્યુટરી અન ેપીનીયલ ગ્રાંથીઓને પોર્ણ મળવાથી 
આરોગ્યની વદૃ્ધી થાય છે. ધોળા વાળ કાળા થાય છે. વદૃ્ધાવ્થાન ેલીધ ેમોાં પર 
પડતી કરચલીઓ ઘટે છે. ્મરણ શક્તી વધ ે છે. બદુ્ધી તીક્ષ્ણ થાય છે. 
જ્ઞાનતાંતનુી નબળાઈન ે કારણે લાગતી અશક્તી, અનીરા, સુ્ તી 
(ન્દ્યરુે્ થનેીયા) વગરે ેમટે છે. આાંખ, કાન, નાક, ગળા વગરેનેા સામાન્દ્ય દોર્ો 
દુર થાય છે. 
     
શીર્ાયસન આાંખની દૃષ્ટીશક્તી વધાર ે છે. શરઆતના ચશ્માના નાંબર પણ 
એનાથી ઉતરી જાય છે. પરાંત ુજો બે કે ત્રણથી વધ ુચશ્માના નાંબર હોય તો 
તેણે શીર્ાયસન ન કરવુાં, કારણ કે તેનાથી નાંબર વધવાનો ભય રહે છે. 
     
શીર્ાયસન જ્ઞાનતાંતઓુ માટે અકસીર ટોનીક સાબીત થાય છે. એથી માનવીની 
ચપળતા, કાયયદક્ષતા અન ે ઉત્સસાહમાાં વધારો થાય છે. તે ઉપરાાંત શરીરના 
અગત્સયના અવયવો જવેા કે બરોળ,  કીડની, યકૃત, જાર અન ે આાંતરડાની 
કાયયક્ષમતા વધવાથી જારાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, અજીણય , માંદાગ્ની કે કબજીયાત 
દુર થાય છે. દમ તથા હનીયામાાં રાહત મળે છે. 
     
શીર્ાયસન કરવાથી બ્રહ્મચયયના પાલનમાાં મદદ મળે છે. વીયયનુાં  રક્ષણ અન ે
ઉધ્વયગમન થતાાં એનુાં  ઓજસમાાં રપાાંતર થાય છે. ્વપ્નદોર્ દુર થાય છે. ટુાં કમાાં  
કહીએ તો શીર્ાયસન માનવો માટે અમતૃ સમાન છે. ઘડપણ અન ેરોગોન ેપણ 
દુર કર ેતેવુાં  સવયશ્રેષ્ઠ રસાયણ છે.  
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જટેલો સમય શીર્ાયસન કયુાં હોય તેનાથી અડધા સમય સધુી તરત શવાસન 
કરવુાં . 

    શવાસન 
 
તદ્દન શાાંત થઈ ચત્તા સઈુ જાઓ. પગ પાસે પાસે અથવા તમન ેઆરામદાયક 
હોય તે રીતે અને અાંગાુા ઉપર રહે. હાથન ેબાજુમાાં  રાખો. ધડથી હાથોનુાં  અાંતર 
પણ પોતાન ેઅનકુુળ હોય તેમ રાખવુાં . આખા શરીરન ે ઢીલુાં  કરવુાં . આાંતરીક 
દૃષ્ટીએ જાણે હૃદય, ફેફેસાાં, પટે, યકૃત(લીવર) એ બધા અાંદરના અવયવોન ે
શાાંત થતા જોતા હોઈએ એવી ભાવના કરવી. એમ કરતાાં કરતાાં છેક પગની 
આાંગળી સધુી ધ્યાન કરવુાં . બન ેતેટલી નીવીચાર ્થીતી પ્રાપ્ત કરવી, પણ એ 
માટે કોઈ ટેન્દ્શન ન લેવુાં . અહીં આ આસન આપણે કોઈ ધામીક ભાવનાથી 
નથી કરવાનુાં , માત્ર આ પહેલાાં કરવામાાં આવેલ આસન પછી શરીરન ેયોગ્ય 
આરામ આપવા માટે કરવાનુાં  છે. આથી બીજી કોઈ ચીંતા કરવાની નથી. અહીં 
માત્ર રધીરાભીસરણ સામાન્દ્ય કરવાનો આશય છે.  
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સવાાંગાસન 

 
શીર્ાયસનન ેઆસનોનો રાજા કહેવામાાં  આવે છે તો સવાાંગાસનન ેઆસનોનો 
પ્રધાન કહેવામાાં  આવે છે. આપણા શરીરનાાં બાહ્ તેમ જ આાંતરીક લગભગ 
બધાાં જ અાંગો પર આ આસનનો પ્રભાવ પડતો હોવાથી એન ેસવાાંગાસન કહે 
છે. ગળા પાસે શરીરની એક બહ ુજ અગત્સયની ગ્રાંથી થાઈરોઈડ આવેલી છે જ ે
શરીરની તાંદુર્તી જાળવવામાાં મહત્ત્વની છે. સવાાંગાસન યોગ્ય રીતે કરવામાાં 
આવે તો તેનાથી થાઈરોઈડ ગ્રાંથી પર સૌથી વધ ુઅસર થાય છે, આથી એ રીતે 
આ આસન શરીરનાાં સવય અાંગો પર અસર કર ે છે, તેથી જ એન ેસવાાંગાસન 
કહેવામાાં આવે છે. થાઇરોઇડ ગ્રાંથીના  નીયમન માટે આ આસન આદશય ગણાય 
છે.     
 
આસન કરવા ની રીત : ચત્તા સઈુન ેબાંન ેહાથ બાજુ પર અન ેબાંન ેપગ પરુપેરુા 
લાંબાવેલા અન ેસાથે રાખો. બાંન ેપગ સીધા સાથે જ રાખી જમીનથી ૩૦ અાંશના 
ખણુા સધુી ઉાંચા કરો, પછી ૬૦ અાંશન ેખણેુ ઊાં ચકી ત્રણ-ચાર સેકન્દ્ડ થોભો. 
પછી ૯૦ અાંશન ેખણેુ બાંન ેપગ રાખો. બાંન ેહાથ કમર પર મુકી ટેકો આપીન ે
ધડ અન ે પગ એક સીધી રખેામાાં આવે ત્સયાાં સધુી શરીરન ે ઉાાવો. આખા 
શરીરનુાં  વજન ગરદનનો પાછલો ભાગ, બાંન ે ખભાનો પાછલો ભાગ તથા 
ખભાથી કોણી  સધુીના બાંન ેહાથ પર વહેંચાઈ જશ.ે હવે બાંન ેહાથ વડ ેપીા પર 
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દબાણ કરી, દાઢીન ેગળા પાસે છાતીમાાં જ ેત્રીકોણાકાર ખાડો, કાં ાકુપ છે તેમાાં 
દબાવો. આ રીતે દાઢીન ેદબાવી રાખવાની ક્રીયાન ેજાલાંધર બાંધ કહે છે.   
આ આસન એકલુાં  કરવાનુાં  હોય ત્સયાર ે વધ ુ સમય થઈ શકે પણ બીજાાં 
આસનોની સાથ ેકરવામાાં આવે તો વધમુાાં  વધ ુસમય પાાંચ-છ મમતનટ રાખવો. 
હ ુાં  સામાન્દ્ય રીતે આ આસન ૬ મીનીટ સધુી કરાં છુાં . આ આસન શરઆતમાાં 
ત્રીસ સેકાં ડથી શર કરી ક્રમે-ક્રમે વધારતા જવુાં  હીતાવહ છે. આસન છોડતી 
વખતે ઉલટો ક્રમ લેવો. બાંન ેહાથ જમીન પર ટેકવી કમરન ેનીચ ેલાવી બાંન ે
પગ ક્રમશીઃ પ્રથમ ૯૦°ના ખણેુ, પછી ૬૦° અન ે૩૦°ના ખણેુ અટકીન ેજમીન 
પર લાવવા. એમાાં ઉતાવળ કરવી નહીં, એટલે કે શરીરન ેઝટકો લાગવો ન 
જોઈએ. 
સવાાંગાસન કયાય પછી એનાથી વીપરીત એવુાં  મત્સ્યાસન કરવુાં  અગત્સયનુાં  છે. 
 ફાયદા 
શીર્ાયસનના લગભગ બધાજ લાભ આ આસનમાાં પણ મળ ે જ છે. વળી જ ે
લોકો શીર્ાયસન સીદ્ધ ન કરી શકે તેઓન ેપણ સવાાંગાસન કરવામાાં મશુ્કેલી 
ભાગ્યે જ પડ.ે ઉપરાાંત પહેલાાં કહુ્ાં છે તેમ એનાથી થાઈરોઈડ ગ્રાંથી વધ ુ
પ્રભાવીત થાય છે, જ ેલાભ શીર્ાયસન વડ ેનથી મેળવી શકાતો. આમ શીર્ાયસન 
ન કરી શકનારાઓએ સવાાંગાસન નીયમીત કરવુાં  જોઈએ.  
 
શીર્ાયસનની જમે આ આસનથી યાદશક્તી વધ ે છે. માનસીક શ્રમ કરનાર 
સવયન ેમાટે તથા ખાસ કરીન ેવીદ્યાથીઓ માટે આ આસન ઘણુાં  જ ઉપકારક છે. 
આ આસનમાાં ગરદન આગળ દબાણ આવતુાં  હોવાથી ત્સયાાંના જ્ઞાનતાંતઓુન ે
લોહીનો વધ ુપરુવાો મળે છે, રધીરાભીસરણન ેવધાર ેગતીમાન કર ેછે, આથી 
એ જ્ઞાનતાંતઓુ સબળ બન ેછે. 
 
આ આસન પાચન ક્રીયા શદુ્ધન ેકર ેછે અન ેશરીરમાાં  રક્તની શદુ્ધી કરી રક્ત 
શોધકનુાં  કામ પણ કર ે છે. આ આસન ગળાની ગ્રાંથીઓન ેઅસર પહોાંચાડીન ે
વજન ઓછુાં  કરવામાાં મદદરપ બને છે. 
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સવાાંગાસનથી યકૃત અને બરોળના દોર્ો દૂર થાય છે.  નીયમીત અભ્યાસથી 
જારાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે અન ેસમગ્ર પાચનતાંત્રની કાયયક્ષમતા વધ ે છે. મખુ 
ઉપરના ખીલ અન ે ડાઘા દુર થઈ ચહેરો તેજ્વી બન ે છે. માંદાગ્ની, અજીણય , 
કબજીયાત, થાઈરોઈડનો અધરુો વીકાસ, શરૂઆતની અવ્થાનુાં 
એપને્દ્ડીસાઈટીસ, સારણગાાંા(હનીયા), અકાળે વદૃ્ધાવ્થા, દમ, કફ, ચામડીનાાં 
દદોય, લોહીવીકાર, ્ત્રીઓનાાં દદોય જવેાાં  કે માસીકની અનીયમીતતા, માસીકનો 
દુખાવો, કષ્ટાતયવ, અત્સયાતયવ વગરે ેદદોય પર આ આસન લાભકતાય છે. 
આ આસનની બીજી પણ ઘણી આરોગ્યપ્રદ અસરો છે. તેથી આ આસન પણ 
શીર્ાયસનની જમે યોગનુાં  એક ઘણુાં  મહત્સવનુાં  આસન છે.  
 

સાવધાની : આસન દરમીયાન માથુાં  જમીન પરથી ઉાંચકવુાં  નહીં. 

આસન દરમીયાન પગ સીધા અન ેજોડાયેલા રાખવા. 
ગરદનના મણકામાાં દુખાવો હોય કે ગળામાાં સોજો હોય તો આ આસન ન 
કરવુાં . થાઈરોઈડની વદૃ્ધીવાળાાં, ખબુ જ નબળા હૃદયવાળાાં તથા અતીશય 
મેદવાળાાં લોકોએ આ આસન અનભુવીના માગયદશયન વીના કરવુાં  નહીં. 
આગળ જણાયયુાં  છે તેમ જટેલો સમય સવાાંગાસન કયુાં હોય તેનાથી અડધો 
સમય શવાસન કરવુાં . ત્સયાર બાદ મત્સ્યાસન કરવુાં . 
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મત્સ્યાસન 

 
સવાાંગાસનથી વીપરીત આસન તે મત્સ્યાસન. એમાાં શરીરનો વળાાંક કાં ઈક 
અાંશ ે માછલા જવેો થાય છે. સવાાંગાસનમાાં ડોકના ્નાયઓુ પર જ ે દબાણ 
આવે છે તેનાથી જુદી દીશામાાં દબાણ આ આસનમાાં આવે છે, આથી 
સવાાંગાસન પછી આ આસન કરવાથી આ ્નાયઓુ વધ ુલચકવાળા થાય છે. 
 

આસન કરવાની રીત: પદ્માસનમાાં બેસીન ેધીમે ધીમે બાંન ેહાથનો પાછળ 

ટેકો લઈ ચત્તા સઈુ જાઓ. બાંન ેજાાંઘની નીચનેા ભાગ તેમ જ ઘુાં ટણો જમીનન ે
અડલેા રહેવા જોઈએ. શરઆતમાાં કદાચ એમાાં મશુ્કેલી લાગશ,ે પણ મહાવરો 
વધતાાં એ રીતે કરી શકાશ.ે હવે કમાન વળીએ તે રીતે પીાના ભાગન ેઉપરની 
તરફ વાળો. એ માટે ઘુાં ટણનો આધાર લેવો. અન ેજમણા હાથ વડ ેજમણા 
પગનો અાંગાુો અન ે ડાબા હાથથી ડાબા પગનો અાંગાુો પકડવો. કપાળની 
ઉપરનો માથાનો ભાગ જમીનને અડ ેએટલુાં  માથુાં  વાળવુાં  જોઈએ. આ આસન 
એકથી દોઢ મીનીટ રાખી શકાય. 
 
મત્સ્યાસનના લાભ: પટેન ે માટે લાભકારક આસન. આ આસનથી આાંતરડાાં 
વધ ુસક્રીય થાય છે અન ેકબજીયાત મટે છે. ગળામાાંની ગ્રાંથીઓ મજબતુ થાય 
છે. કમરના દુખાવામાાં પણ લાભ થાય છે. 
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તોલાાંગલુાસન                                                        

   
આખુાં શરીર આાંગળીઓપર તોલવુાં-ત્રાજવાની જમે. પદ્માસનમાાં બેસી ચત્તા 
સઈુ જાઓ. પછી બાંન ેહાથની મઠુ્ઠી બાંન ેઢગરાની  નીચ ેલઈ જઈ શરીર તેના 
પર તોળો. આ આસન થોડુાં મશુ્કેલ છે. આખુાં શરીર બાંન ેહાથની માત્ર મઠુ્ઠીઓ 
પર અધ્ધર થયેલુાં  હશ.ે હાથનો બીજો કોઈ પણ ભાગ જમીનન ે અડવો ન 
જોઈએ. આ ્થીતીમાાં બેલેન્દ્સ જાળવવુાં  થોડુાં મશુ્કેલ છે, પણ મહાવરાથી એ 
સીદ્ધ થઈ શકે છે. આ આસનમાાં પટેના ્નાયઓુ ખેંચાઈન ે તાંગ થશ.ે 
શરઆતમાાં આ આસન માત્ર પાાંચકે સેકન્દ્ડ રાખવુાં . ધીમે ધીમે પાંદર સેકન્દ્ડ 
રાખી શકાય. 
 
આ આસનથી પટેના રોગોમાાં લાભ થાય છે, બાંધકોશ તેમ જ મરડો મટે છે. 
પાચક અવયવો સબળ થાય છે.  
 
હૃદય કે ફેફસાની નબળાઈ હોય, બરોળ વધલેી હોય અથવા પટેમાાં ચાાંદી પડી 
હોય તો આ આસન કદી કરવુાં  નહીં. 
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હલાસન 

   
 

   
 

પહેલા ચીત્રમાાં મારા ગ્રાન્દ્ડ સન ેમન ેકાં પની આપી છે. 
 
આ આસનની અાંતીમ ્થીતીમાાં શરીરનો આકાર હળ જવેો થતો હોવાથી 
એન ેહલાસન કહે છે.  
 
પગ સાથે રાખી ચત્તા સઈુ જાઓ. હાથ શરીરની બાજુમાાં ઉાંધી હથેળી જમીન 
પર અને બાંને પગ ભેગા સીધા ટટ્ટાર રાખવા. હવે ધીમે ધીમે બાંને પગ ઉાંચકી 
જમીન સાથે લગભગ ૩૦°નો ખણુો કરો. અહીં ૧૫ સેકન્દ્ડ થોભો. હવે પગ વધ ુ
ઉપર ઉાાવતા જઈ ૬૦°નો ખણુો બનાવી ૧૫ સેકન્દ્ડ થોભો. એ જ રીતે 
૯૦°નો ખણુો કરીન ે ૧૫ સેકન્દ્ડ પગને ્થીર રાખો. હવે બન ે તેટલો શ્વાસ 
બહાર કાઢતા જઈ બાંન ે પગ સીધા ટટ્ટાર ઘુાં ટણમાાંથી વાળયા વીના માથા પર 
થઈન ેપાછળ લઈ જઈ પગના અાંગાુા જમીનન ેઅડાડો. અાંગાુા જટેલા પાછળ 
લઈ જઈ શકાય તેટલા લઈ જવા. આ દરમીયાન બાંન ેહાથ બાજુ પર જમીન 
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પર હશ.ે હવે તમે ઈચછો તો એ બાંન ેહાથને માથાની પાછળ હાથનાાં આાંગળાાં 
ભીડીન ે રાખી શકો. આ ્થીતીમાાં ૧૫ સેકન્દ્ડ રહીન ે જ ે રીતે પગ રોકાતાાં 
રોકાતાાં ઉપર લાયયા હતા તે રીતે વળતી સમયે પણ ૧૫-૧૫ સેકન્દ્ડ રોકાતાાં 
રોકાતાાં પગન ેપાછા લઈ જવા અન ેચત્તા સવુાની ્થીતીમાાં આવવુાં . આમ બે કે 
ત્રણ આવતયન તમારી શક્તી, અનકુુળતા કે જરૂરરયાત મજુબ કરવાાં .  
 
જમેની કરોડ બરાબર ્થીતી્થાપક ન હોય તેમન ે ઉપર મજુબ કરવામાાં 
શરઆતમાાં કદાચ મશુ્કેલી રહે. વળી ઉપર લખલેા સમય સધુી દરકે ્થીતીમાાં 
ન રહી શકાય તો જટેલો સમય મશુ્કેલી વીના રહી શકો તેટલો સમય રહેવુાં . 
શરઆતથી જ પરુપેરુી રીતે આસન સીદ્ધ કરવાનો આગ્રહ ન રાખવો, અન ે
શરીર પર બળજબરી ન કરવી. અભ્યાસ કરતાાં કરતાાં ધીમે ધીમે સમય વધારી 
શકાય. 
 
જનેી કરોડ સખત થઈ ગઈ હોય કે જકડાઈ ગઈ હોય તેમણે આ આસન 
કરવામાાં ઉતાવળ ન કરવી. એવા સાંજોગોમાાં પહેલાાં થોડા દીવસો માત્ર ૩૦° 
સધુી પગ લાવવા, પછી ૬૦° અન ે એ રીતે ધીમે ધીમે આગળ વધવુાં . અન ે
છેવટે પગના અાંગાુા માથા પર થઈ પાછળ જમીનન ેઅડાડવાની કોશીશ કરવી. 
આ આસનથી કરોડન ે ખબુ સારી કસરત મળે છે. વળી આસનની પણુય  
્થીતીમાાં હડપચીન ેછાતી સાથે દબાવી રાખવાથી થાઈરોઈડ ગ્રાંથી પર એની 
વીધાયક અસર થાય છે. આ આસનનો પરુો લાભ મેળવવા માટે હડપચીન ે
ગરદન સાથે યોગ્ય રીતે દબાવી રાખવી.  
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   ચક્રાસન ૧ અન ેચક્રાસન ૨ 
 

ચક્રાસન ૧ 

 
ચત્તા સઈુ જઈ બાંન ેપગ સાથે રાખો. બાંન ેહાથ જમીન પર માથા પાછળ લાાંબા 
કરો. હવે બાંન ેહાથ તથા બાંન ેપગ સીધા ટટ્ટાર રાખી ઉપર ઉાાવતા જાઓ અન ે
જમણા પગના અાંગાુાન ેજમણા હાથ વડ ેઅન ેડાબા પગના અાંગાુાન ેડાબા હાથ 
વડ ેપકડી લો. એ ્થીતીમાાં ૩ સેકન્દ્ડ રહી મળુ ્થીતીમાાં આવી જાઓ, એટલે 
કે હાથ માથા તરફ લાંબાવીન ે પગ સીધા લાંબાવીન ે ચત્તા સઈુ જાઓ. અન ે
આરામ કરો. 
 
આ આસનથી પટે, હાથપગ અન ેકમરના ્નાય ુમજબતુ થાય છે. 
 
ચક્રાસન ૨ 

 
 
ઉપરની ્થીતીમાાં જમીન પર ચત્તા સતુા છો. હવે બાંન ેપગન ેઘુાં ટણ આગળથી 
વાળી પકડીન ેવારાફરતી નીતાંબ પાસે મકુો. હાથન ેકોણીમાાંથી વાળી હથેળી 
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ખભા પાસે મકુો. શ્વાસ લઈ ધડન ે જમીનથી અધ્ધર ઉાંચકો જથેી શરીરનો 
આકાર કમાન જવેો થાય. આ આસનની આ સરળ અને સલામત રીત છે. 
બીજી રીતે બાળકો ગલુાાંટ મારીન,ે આગળથી ઉછળીન ેઆ આસન કર ેછે, કેમ 
કે એમની કરોડ ઘણી ્થીતી્થાપક હોય છે. જો કમર કાં ઈક ્થીતી્થાપક 
હોય અન ેટટ્ટાર ઉભા રહી પાછળ વાાંકા વળતા જઈ બાંન ેહાથન ેપણ પાછળ 
લાંબાવતા જઈ જમીનન ેઅડીન ેકમાન જવેો આકાર તમે બનાવી શકતા હો તો 
એ રીતે પણ ચક્રાસનની ્થીતી મેળવી શકાય. જો કે મોટી ઉમ્મર ેઆ આસન 
એ રીતે ભાગ્યે જ કરી શકાય. વળી શરઆતમાાં આ આસન બહ ુ મશુ્કેલ 
લાગશ,ે કેમ કે હાડકાાં બહ ુબરડ થઈ ગયાાં હોય છે,પરાંત ુઅભ્યાસ ચાલ ુરાખતાાં 
પછીથી કદાચ મશુ્કેલી રહેશ ેનહીં. વધ ુમહાવરો થતાાં પગ અન ેહાથ વચચનેુાં  
અાંતર ઘટાડી શકાય, જથેી કમર અહીં ચીત્રમાાં જુઓ  છો તેના કરતાાં વધ ુઉાંચી 
થઈ શકે. આમ છતાાં આ આસન કરતી વખતે કરોડ, ગરદન અન ે પટેના 
્નાયઓુન ેનકુસાન થાય એટલુાં  બધુાં  દબાણ કે ખેંચાણ કરવુાં  નહીં. 
 
ચક્રાસન નાંબર બે ની આ ્થીતીમાાં શરઆતમાાં બહ ુ જ ઓછા સમય સધુી 
રહેવુાં . ધીમે ધીમે સમય વધારતા જઈ વધારમેાાં  વધાર ેદોઢ મીનીટ રહી શકાય. 
હ ુાં  અડધી મીનીટ ચક્રાસન ૧ અન ેઅડધી મીનીટ ચક્રાસન ૨ કરાં છુાં .  
 
આ આસનથી શરીર હલકુાં  અન ે્ફુતીલુાં  બન ેછે. હાીલી કબજીયાત દુર કરવા 
આ આસન સવાર-સાાંજ થોડો થોડો વખત કરવુાં  જોઈએ. એનાથી ભખુ પણ 
ઉઘડ ેછે-માંદાગ્નીની ફરીયાદ મટે છે. 
 
હલાસન, સવાાંગાસન કે પશ્ચીમોત્તાનાસન કયાય પછી જો કમર, જાાંઘ, ગરદન કે 
ખભામાાં દુખાવા જવેુાં  લાગ ેતો તરત જ આ ચક્રાસન કરવુાં .  
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પવનમકુ્તાસન 

 
 
પાચનક્રીયાના અવયવો પૈકી કોઈ એક કે વધ ુઅવયવોમાાં  વાયનુો ભરાવો થયો 
હોય અન ેબેચનેી જવેુાં  લાગતુાં  હોય તો તેન ે દૂર કરવા માટેનુાં  આ આસન છે. 
આથી એન ેપવનમકુ્તાસન કહે છે. 
 
બાંન ેપગ લાાંબા કરી પાથરણા પર ચત્તા સઈુ જાઓ. જમણો પગ ઘુાંટણમાાંથી 
વાળી શ્વાસ બહાર કાઢતા જઈ છાતી તથા પટે પર દબાવો અન ેમાથુાં  ઉાંચુાં  કરીને 
નાક ઘુાં ટણન ેઅડાડો. જ્યાાં  સધુી સરળતાથી શ્વાસ રોકી શકો ત્સયાાં સધુી રોકેલો 
રાખો અન ેપછી શ્વાસ છોડતા જઈ પગ ધીમે ધીમે સીધો કરી દો. એ જ રીતે 
ડાબા પગ વડ ેપણ કરો. 
 
હવે બાંન ેપગ એકી સાથે વાળીન ેઉપર મજુબ કરો. આમ એક ચક્ર થયુાં . આ 
રીતે ૩થી૪ વખત કરવુાં . અથવા વાયથુી છુટકારો થાય ત્સયાાં સધુી કરવુાં .  
 
થોડુાં પાણી પીન ે આ આસન બેત્રણ વાર કરવાથી કબજીયાત દૂર થાય છે. 
યોગ્ય રીતે કરવાથી ઘુાં ટણનો દુખાવો પણ દૂર કરી શકાય. આ આસનથી યકૃત 
(લીવર) અન ેબરોળનુાં  ્વા્્ય પણ સધુર ેછે, તેમ જ આાંતરડાાં મજબતુ થાય 
છે, આથી પાચનશક્તી સધુર ેછે. 
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પાદાાંગષુ્ઠનાસીકા્પશય 

   
 
પાદાાંગષુ્ઠ એટલે પગનો અાંગાુો. એન ે નામસકા એટલે નાક સાથે અડાડવાનો 
પ્રયાસ કરવાનો છે. પાથરણા પર ચત્તા સઈુ જાઓ. હવે જમણા પગન ેવાળીન ે
બાંન ેહાથ વડ ેએના પાંજાને પકડી ઉપર ઉાાવતા જાઓ અન ેશ્વાસ બહાર કાઢતા 
જઈ માથુાં  ઉાાવીન ે પગના અાંગાુા સાથે નાક અડાડવાનો પ્રયત્સન કરો. આમ 
કરતી વખતે સહેજ પણ ઉતાવળ કરવી નહીં કે ઝટકા સાથે નાક અડાડવાનો 
પ્રયત્સન કરવો નહીં. જો શરઆતમાાં નાક અડી ન શકે તો જ્યાાં સધુી પગના 
અાંગાુા નજીક નાક લઈ જઈ શકાય ત્સયાાં સધુી લઈ જવુાં . ધીમે ધીમે સતત પ્રયાસ 
ચાલ ુરાખતાાં આસન સીદ્ધ થઈ શકશ.ે 
 
એ જ રીતે  ડાબા પગના અાંગાુાન ેપણ નાક અડકાડવુાં  અન ે ત્સયાર બાદ બાંન ે
પગન ે સાથે ઉાંચકી બાંન ે પગના અાંગાુાન ે નાક અડકાડવુાં . બાંન ે પગ સાથે નાક 
અડકાડવુાં  થોડુાં વધ ુમશુ્કેલ લાગશ.ે  
 
નાભીની સમ્યા દૂર કરવા માટે આ આસન ઉપયોગી છે. નાભીની સમ્યા 
દૂર થતાાં પટેનો દુખાવો, વાય,ુ કબજીયાત, અતીસાર(ઝાડા), નબળાઈ અન ે
સુ્ તી પણ દૂર થાય છે. આાંતરડા માટે પણ આ આસન કાં ઈક અાંશ ેમહત્ત્વનુાં  
ગણાય છે.  
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ભજુાંગાસન 

 
 
કેટલાક લોકો એન ે સપાયસન પણ કહે છે. ભજુાંગ એટલે સપય-સાપ. એમાાં  
શરીરનો દેખાવ ફેણ ચડાવેલ સાપ જવેો થતો હોવાથી એન ેઆ નામ મળયુાં  
છે. આ અન ેઆના પછીનાાં બે આસનો ઉાંધા સઈુન ેકરવાનાાં છે. 
 
આસનની રીત: લાાંબા થઈન ે પટેના ઉપર ઉાંધા સઈુ જાઓ. લલાટ જમીનને 
અડલેુાં  રહેશ.ે હાથ બાજુ પર રાખવા. પગનાાં તળીયાાં ઉપર અન ેઅાંગાુા જમીનન ે
અડલેા રાખવા. હવે શ્વાસ લેતાાં લતેાાં  ધીમે ધીમે માથુાં  ઉાંચુાં કરતા જવુાં  એટલે 
એની સાથે નાભીની ઉપરનો શરીરનો સમગ્ર ભાગ પણ ઉાંચકતા જવુાં . માથાને 
ધીમે ધીમે બન ે તેટલુાં  પાછળ લઈ જવાનો પ્રયત્સન કરવો, પણ એમ કરતાાં 
સહેજ પણ ઝટકો કે આાંચકો લાગવો ન જોઈએ. જો કમરની લચક ઓછી હશ ે
તો માથુાં  વધાર ેપાછળ લઈ જઈ શકાશ ેનહીં. જમે જમે મહાવરો વધતો જશ ે
અન ે કમરની લચક, ્થીતી્થાપકતા વધતી જશ ે તેમ તેમ માથુાં  વધ ુ પાછળ 
લઈ જઈ શકશો. નાભીથી શરીરનો નીચનેો ભાગ જમીનને અડલેો જ રહેશ.ે 
શરીરને પાછળ વાળવા માટે હાથના ટેકાની જરર પડ ેતો લેવી. મહાવરો વધતાાં 
હાથના ટેકાની જરર વીના પણ શરીર વાળી શકાશ.ે પરુપેરુાં શરીર વળી રહ ે
અથવા તમે જટેલુાં  વાળી શકો ત્સયાાં સધુી શ્વાસ લેવાનુાં  ચાલ ુરાખવુાં  અન ેપછી 
શ્વાસ અાંદર રો કી રાખવો, એટલે કે આાંતર કુાં ભક કરવો. એ જટેલો સમય કરી 
શકો તેટલો સમય આ આસનની પણૂય  ્થીતીમાાં રહીન ેપછી જમે ધીમે ધીમે 
શરીર વાળયુાં  હતુાં  તેમ પાછા ધીમે ધીમે મળુ ્થતીમાાં આવી જવુાં . શરઆતમાાં 
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માત્ર એકાદ વખત આ મજુબ કરી ક્રમશીઃ આવતયન વધારતા જવુાં  અન ેપરુપેરુી 
પ્રકે્ટીસ બાદ પાાંચ-સાત આવતયન કરવાાં .  
 
ખાસ સાવચતેી: આ આસન કરતી વખતે પીામાાં દુખાવો થઈ આવે તો 
અતીશયતા થઈ છે, એમ જાણી એકાદ બે દીવસ આરામ કરી દુખાવો મટે 
પછી સાવચતેીપવુયક ફરી શર કરવુાં . સામાન્દ્ય રીતે કોઈ પણ આસન પછી 
દુખાવો કે બેચનેી ન થવાાં  જોઈએ પણ ઉત્સસાહ અન ે્ફુતીનો અનભુવ થવો 
જોઈએ. 
 
આ આસનમાાં પીાના ્નાયઓુન ે કસરત મળતી હોવાથી લાાંબા સમય સધુી 
એક જગ્યાએ બેસી રહેવાથી કે ખબુ કામ કરવાથી પીામાાં દુખાવો થતો હોય 
તો તેમાાં રાહત થાય છે. કરોડ લચકીલી-્થીતી્થાપક થાય છે. પટેના 
્નાયઓુન ેતેમ જ મોટાાં અાંતરડાને કસરત મળતી હોવાથી જારાગ્ની તેજ બને 
છે અન ેકબજીયાત દૂર થાય છે. જમ્યા પછી જો પટે ભાર ેલાગતુાં  હોય તો આ 
આસન યોગ્ય રીતે કરવાથી એ તકલીફ કદાચ દુર થઈ શકે. (પણ આસનો તો 
હાંમેશાાં ખાલી પટેે જ કરવાનાાં હોય છે. એટલે કે સવાર ેકે સાાંજ,ે જમ્યા પહેલાાં .) 
વળી ગરદન, હાથ અન ેખભાના ્નાય ુપણ મજબતુ બન ેછે. 
 
બહેનો માટે પણ આ આસન ઘણુાં  લાભદાયક છે. એનાથી ગભાયશય અન ે
જનન અવયવોને ફાયદો થાય છે. અલ્પ માસીક, દુખાવા સહીતનુાં  માસીક તથા 
શે્વત પ્રદરમાાં લાભકારક છે. જો કે બહેનોએ આ આસન ગભાયવ્થાના પાાંચ 
માસ પછી કરવુાં  જોઈએ નહીં.       
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શલભાસન 

 
 
શલભ એટલે તીડ અથવા પતાંગીયુાં . આ આસનમાાં શરીરનો દેખાવ બેાલેા તીડ 
કે પતાંગીયા જવેો થાય છે. આમાાં પણ ભજુાંગાસનની જમે ઉાંધા સઈુન ેપગનાાં  
તળીયાાં ઉપર રહે તેમ અન ેબાંન ેહાથ બાજુ પર રાખવાના છે. ખભા અન ેમાથુાં  
જમીનન ે અડલેુાં  રાખો. ઉાંડો શ્વાસ લઈ છાતી અન ે હાથ પર શરીરનુાં  વજન 
રાખી પગ એકબીજા સાથે અડલેા અન ે સીધા રાખીન ે ઉપર ઉાાવવા. પગ 
ઢીચણમાાંથી વળવા ન જોઈએ. પગ જટેલા ઉાંચે લઈ જઈ શકાય તેટલા લઈ 
જવા, પણ શરીરનો નાભી સધુીનો ભાગ જમીનન ેઅડલેો રહેવો જોઈએ.  
 
શ્વાસ રોકી શકાય એટલો સમય આ રીતે પગ ઉાાવેલા રાખવા. એ પછી ધીમે 
ધીમે પગ મળુ ્થીતીમાાં નીચ ે લાવવા, અન ે સામાન્દ્ય શ્વાસોચછ્વાસ ચાલ ુ
કરવો. આ રીતે તમારી શક્તી અન ેઅનકુુળતા મજુબ આ આસન બેથી સાત 
વખત કરી શકાય. શરીર પર બળજબરી કરીને વધ ુપડતા સમય સધુી શ્વાસ 
રોકી ન રાખવો. 
 
સાથે સાથ ેઆ આસન પહેલાાં વારા ફરતી એક એક પગ ઉાંચકીન ેઅન ેપછીથી 
બાંન ેપગ સાથે ઉાંચકીન ેપણ કરવુાં  હોય તો કરી શકાય. તેમ જ જમણો પગ 
અન ેડાબો હાથ એક સાથે ઉાંચકીન,ે પછી ડાબો પગ અન ેજમણો હાથ સાથે 
ઉાંચકીન ેપણ કરી શકાય.  
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આ આસનથી  કીડની અન ેપટેના અન્દ્ય અવયવોન ેકસરત મળતી હોવાથી એ 
અવયવોની તાંદુર્તી વધ ેછે. આ આસન હોજરી અન ેઆાંતરડાન ેઉત્તેજીત કર ે
છે અન ેએની નબળાઈ દુર કર ે છે. આથી ભખુ ઉઘડ ે છે. લોહીની ફરવાની 
ક્રીયા પણ સારી રીતે થાય છે, આથી માંદ રધીરાભીસરણની કેટલીક ફરીયાદ 
જમે કે ખાલી ચડવી, બેચનેી લાગવી, આળસ આવવી વગરે ે મટી શકે. 
આનાથી કમરના ્નાયઓુ પણ વીકાસ પામે છે, આથી કમરનુાં  બેડોળપણુાં  મટે 
છે.     

ધનરુાસન 

 
 
આ આસનની પણુય  ્થીતીમાાં શરીરનો દેખાવ કમાન ચડાવેલ ધનષુ્ટ્ય જવેો 
થાય છે. આ આસન પણ ભજુાંગાસનની જમે ઉાંધા સઈુન ેજ કરવાનુાં  છે. પણ 
એમાાં ધડ અન ેપગ બાંનેન ેએકી સાથે ઉપર ઉાાવવાનાાં છે. 
 
દાઢી જમીનન ેઅડ ેએ રીતે જમીન પર ઉાંધા સઈુ જાઓ. બાંન ેપગ ઘુાં ટણમાાંથી 
વાળી ઉપર ઉાાવી જમણા પગ ની ઘુાં ટી જમણા હાથ વડ ેઅન ેડાબા પગની ઘુાં ટી 
ડાબા હાથ વડ ેપકડો. આમ કરતી વખતે માથુાં  અન ેધડ પણ ઉાંચુાં કરી પાછળ 
લઈ જવુાં . હવે પગન ેલાાંબા કરવાનો પ્રયત્સન કરો, પણ તેન ેહાથ વડ ેસખત રીતે 
પકડી રાખો. આથી આખુાં શરીર કમાનની જમે તાંગ થશ.ે આ આસનની આ 
પણુય  ્થીતી થઈ. આમાાં શ્વાસોચછ્વાસ સામાન્દ્ય રાખવો. થાક્યા વીના જટેલો 
સમય રહી શકાય તેટલો સમય આસન રાખવુાં . શરઆતમાાં બહ ુઓછો સમય 
આ આસનમાાં રહી શકાશ.ે ધીમે ધીમે સમય વધારી વધારમેાાં  વધાર ે ત્રણ 
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મીનીટ રાખી શકાય. પછી છાતી અન ે જાાંઘ નીચે લાવી હાથ છોડી દઈ 
પહેલાાંની જમે લાાંબા થઈન ેસઈુ જવુાં . 
 
આ આસન બાંન ે પગ અડલેા રાખીન ે કરવામાાં શરઆતમાાં કાં ઈક મશુ્કેલી 
લાગશ,ે પણ અભ્યાસ વધતાાં એ રીતે કરી શકાશ.ે આમ આમાાં ભજુાંગાસન 
અન ેશલભાસન બાંનનેા લાભ મળ ે છે. કરોડ મજબતુ થાય છે. ખુાંધ નીકળતી 
હોય તો કદાચ અટકી જશ.ે સારી રીતે ચાલી શકાય છે. પટે ભાર ેરહેતુાં  હોય 
તો તેમાાં ફેર પડ ેછે અન ેપટે સપ્રમાણ બન ેછે, એનુાં  બેડોળપણુાં  દૂર થાય છે. 
વળી આમાાં મોટા આાંતરડાન ેકસરત મળતી હોવાથી કબજીયાત પણ મટે છે.  

ગૌમખુાસન 
 

   
 
આસનના નામ પરથી ખબર પડશ ે કે આમાાં શરીરનો દેખાવ ગાયના મખુને 
મળતો આવે છે. 
 
પગ લાાંબા કરીન ે પાથરણા પર સીધા ટટાર બેસો. હવે જમણો પગ વાળીન ે
એની એડી  નીતાંબ પાસે મકુો. જમણા પગની ઉપર ડાબો પગ બાંન ે ઘુાં ટણ 
એકબીજા સાથે અડ ેતે રીતે મકુો. જમણો હાથ ઉપર ઉાાવી પીા તરફ વાળો 
અન ેડાબો હાથ પીા પાછળ લઈ જઈ જમણા હાથનાાં આાંગળાાં ડાબા હાથ વડ ે
પકડવાનો પ્રયાસ કરો. કમર અને ડોક તદ્દન સીધી રાખવી. એ જ રીતે ડાબા 
પગની ઉપર જમણો પગ રાખીન ેએટલે કે બીજી તરફથી પણ કરવુાં . એ વખતે 
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ડાબો હાથ ઉપર ઉાાવવાનો રહશે ે અન ે જમણો હાથ પાછળ લેવાનો રહેશ.ે 
બાંન ેતરફ એક એક મીનીટ સધુી આ આસનમાાં રહી શકાય. 
 
વધરાવળની તકલીફમાાં આ આસનથી ફાયદો થાય છે. મોટુાં  આાંતરડુાં લચી 
પડ્ુાં હોય તેમાાં , વારાંવાર પશેાબની તકલીફમાાં અન ે ્ત્રીરોગોમાાં પણ લાભ 
થાય છે. વળી ગૌમખુાસન કરવાથી યકૃત,  કીડની અન ેછાતીના ્નાય ુમજબતુ 
થાય છે.  

 

અધયમત્સ્યને્દ્રાસન 
 

   
 
મત્સ્યેન્દ્રનાથ નામના મહાન યોગીએ આ આસન સીદ્ધ કયુાં હતુાં , આથી એનુાં 
નામ આ આસનન ેઆપવામાાં આયયુાં  છે. જો કે પણુય  મત્સ્યેન્દ્રાસન  સીદ્ધ કરવુાં  
ઘણુાં  મશુ્કેલ હોઈ અધય મત્સ્યેન્દ્રાસન જ ે કાં ઈક સરળ હોવાથી એની જ વાત 
આપણે કરીશુાં . આમ તો આ આસન પણ એટલુાં  બધુાં  સરળ તો નથી. 
 
ગૌમખુાસનની જમે જ આ આસનમાાં પણ શરઆતમાાં પગ લાાંબા કરી સીધા 
ટટાર બેસો. જમણો પગ પરુપેરુો વાળીન ે એની એડી ડાબો પગ જરા ઉાંચો 
કરીન ેએન ેઅડીન ેઅાંડકોશની નીચ ેજને ેશીવની નાડી કે વીયયનાડી કહે છે ત્સયાાં 
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મકુો. જમણા પગનુાં  તળીયુાં  ડાબા પગની જાાંઘન ેઅડલેુાં  રહેશ.ે ડાબા પગન ેહજુ 
વધાર ે વાળી જમણા સાથળન ે અડકાવવો. ડાબા પગના ઢીંચણ પર જમણા 
હાથની બગલનો ભાગ મુકી ડાબી તરફ વળી જમણા હાથથી પગ પકડો. જ ે
દીશામાાં શરીર વાળીએ તે તરફ માથુાં  પણ વાળવુાં  અન ેઆળસ મરડીએ એ 
રીતે શરીર જટેલુાં  વધારમેાાં  વધાર ે વાળી શકો તેટલુાં  ધીમે ધીમે વાળવુાં , અન ે
ખભાની સમરખેામાાં લાવવાનો પ્રયત્સન કરવો. પણ એમ કરતી વખતે શરીરન ે
બીલકુલ ઝટકો ન મારવો. આ આસનનો હેત ુકરોડ વાળવાનો છે. એ જ રીતે 
જમણી તરફ વળીન ેએટલે કે ડાબો પગ વાળીન ેએ ની એડી જમણા પગની 
જાાંઘન ે  અડકાડીન ેપણ આ આસન કરવુાં . બાંન ેતરફ આ આસન એક એક 
મીનીટ રાખી શકાય.  
 
આ આસનથી પટેની તકલીફમાાં લાભ થાય છે અન ેઆાંતરડાાં મજબતુ બન ેછે. 
આથી જુની કબજીયાત મટે છે. કમરની લચકમાાં સધુારો થાય છે. ્વપ્નદોર્ 
દુર કરવામાાં તથા બ્રહ્મચયયના પાલનમાાં પણ આ આસન લાભકતાય ગણાય છે.    
 

યોગમરુાસન 
 

 
 
પદ્માસનમાાં બેસો. બાંન ે પગની એડી નાભીની બાંને બાજુ પટેને દબાવીન ે
રાખવી. બાંન ે હાથ પીા પાછળ લઈ જઈ ડાબા હાથ વડ ે જમણા હાથનુાં  કાાંડુાં  
પકડવુાં . હવે શ્વાસ બહાર કાઢતાાં કાઢતાાં કમરમાાંથી આગળ વાાંકા વળતા જવુાં , 
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પણ એમ કરતાાં પગ કે બાક પરથી સહેજ પણ ઉાંચા થવુાં  નહીં. એટલે કે 
બેાકથી જમીનન ેચુ્ ત રીતે ચોાંટેલા રહેવુાં . એ રીતે વાાંકા વળીન ેલલાટ અન ે
નાક જમીનન ેઅડાડવાાં . શરઆતમાાં ન અડ ેતો જટેલા વાાંકા વળી શકાય તેટલા 
વળવુાં . ધીમે ધીમે મહાવરો વધતાાં નાક અન ેકપાળ જમીનન ેઅડકાડી શકાશ.ે 
પણ વધ ુપડતુાં  બળ કરીન ેપહેલા જ પ્રયત્સન ેઅડકાડી દેવાની જીદ કરવી નહીં. 
 
જમેનુાં  પટે લચી પડ્ુાં હોય, પટેના ્નાયઓુ ઢીલા પડી ગયા હોય કે પટે ઘણુાં  
વધી ગયુાં  હોય એમણે વધ ુ ફાયદો મેળવવા હાથ પાછળ લઈ જવાન ે બદલ ે
પગની એડીઓ ઉપર રાખીન ે આગળ નમી જમીનન ે નાક-કપાળ અડાડવાાં . 
આથી પડેનુા ભાગ પર વધાર ે દબાણ આવવાન ે લીધ ે પટેના ્નાયઓુન ે વધ ુ
કસરત મળશ.ે આ આસનમાાં  એકી સાથે લાાંબો સમય રહેવા કરતાાં  એન ેવધ ુ
વખત કરવાથી વધ ુલાભ થાય છે. 
 
આ આસનમાાં પટેના ્નાયઓુન ે કસરત મળતી હોવાથી કબજીયાત મટે છે. 
જારાગ્ની સતેજ થાય છે, આથી પાચનક્રીયામાાં લાભ થાય છે. ્વાદપુીંડ સક્રીય 
થવાથી ડાયાબીટીસમાાં ફાયદો થાય છે. બ્રહ્મચયયપાલનમાાં પણ એ સહાય કર ેછે.   
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હ્તપાદાસન 

   
પથારી પર બાંને પગ લાાંબા કરીને કમર સીધી રાખી બેસો. ડાબો પગ સીધો 
રાખી જમણો પગ ઘુાં ટણમાાંથી વાળી શીવની નાડી (અાંડકોશ અન ે ગદુાની 
વચચનેો ભાગ જને ે વીયયનાડી પણ કહે છે) પર એની એડી રાખો. જમણા 
પગનુાં  તળીયુાં  ડાબા પગની જાાંઘ પર બરાબર દબાવીન ેરાખવુાં . આથી શીવની 
નાડી પર રાખલેી એડી આમતેમ ખસી જશ ે નહીં, અન ે એના પર પરુપેરુાં 
દબાણ આવી શકશ.ે સીધા રાખલેા ડાબા પગના અાંગાુાન ેબાંન ેહાથ વડ ેપકડી 
શ્વાસ બહાર કાઢતા જઈ કેડમાાંથી ધીમે ધીમે વાાંકા વળો અન ે માથુાં  ઢીંચણન ે
અડાડવાનો પ્રયાસ કરો. એ વખતે શ્વાસ બને તેટલો વધારમેાાં  વધાર ેબહાર કાઢી 
નાખવો (બાહ્ કુાં ભક કરવો). ગદુાન ેસાંકોચી અાંડકોશન ેપટે તરફ ઉપર ખેંચો 
(મલુબાંધ) અન ે પટેન ે પણ સાંકોચી ઉપર તરફ ખેંચવુાં  (ઉડ્ડીયાન બાંધ). જ્યાાં 
સધુી બાહ્ કુાં ભક કરી શકો ત્સયાાં સધુી આ આસન રાખવુાં . પણ જો આસન વધ ુ
સમય રાખવુાં  હોય તો આ બાંન ેબાંધ છોડી દઈ ધીમે ધીમે શ્વાસ લઈ છોડી દઈન ે
ફરીથી બાહ્ કુાં ભક તેમજ બાંન ેબાંધ પણ કરવા અન ેઆસન લાંબાવી શકાય. 
 
 એ જ રીતે જમણો પગ સીધો રાખી ડાબો પગ વાળીન ે પણ આ આસન 
કરવુાં . લાાંબો કરલેો પગ જમીનન ે પરુપેરુો અડલેો, ચોાંટેલો રહેવો જોઈએ. 
જમીનથી અધ્ધર થવો ન જોઈએ. 
 
 આ આસનનો પરુો લાભ મેળવવા માટે બાંન ે તરફથી એ કરવુાં  જોઈએ. 
શરઆતમાાં આ આસન કદાચ મશુ્કેલ લાગશ ેઅન ેઘુાં ટણન ેનાક અડાડવાની 
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વાત તો દૂર રહી, પગના અાંગાુા પણ કદાચ પકડી ન શકાય એમ બની શકે, 
જો પટે વધ ુપડતુાં  મોટુાં  હોય તો. પણ મહાવરો ચાલ ુરાખતાાં આસન સીદ્ધ કરી 
શકાય. 
 
આ આસનથી પટેની ચરબી ઘટે છે. કમરના તથા પગના દુખાવામાાં ફેર પડ ેછે. 
પરુર્ાતન ગ્રાંથી(પ્રો્ટેટ) ની વદૃ્ધીમાાં લાભ થાય છે. હનીયાની કે હરસ-મસાની 
શરઆત હોય તો કદાચ ફેર પડી શકે. જો મલુબાંધ અન ેઉડ્ડીયાન બાંધ યોગ્ય 
રીતે કરવામાાં આવે તો આાંતરડાની મજબતુાઈ વધતાાં પાચનશક્તી સતેજ થાય  
અન ેભખુ ઉઘડ ેછે. ્વપ્નદોર્ અન ેશીઘ્રપતન જવેા વીયય સાંબાંધી વીકારો પણ 
દુર થઈ શકે.  

પશ્ચીમોત્તાનાસન 

 
પશ્ચીમ એટલે પાછળ. આ આસનમાાં પાછળના એટલે કે પીાના ્નાયઓુન ે
કસરત મળે છે.  
 
બાંન ેપગ સાથે રાખી લાાંબા કરીન ેકમર સીધી રાખીન ેપથારી પર બેસો. એડી 
સધુીના આખા પગ જમીનન ે અડલેા રહેવા જોઈએ. કમરમાાંથી વાાંકા વળી 
જમણા પગનો અાંગાુો જમણા હાથના અાંગાુા અન ે દશયક આાંગળી વડ ે અન ે
ડાબા પગનો અાંગાુો ડાબા હાથના અાંગાુા અન ે દશયક આાંગળી વડ ે પકડવો. 
અાંગાુાઓન ેખેંચો અન ેશ્વાસ છોડતાાં  છોડતાાં વાાંકા વળીન ેનાક-મોાં બાંન ેપગની 
વચચ ેલઈ જવાનો પ્રયત્સન કરો. એ સાથે છાતી જાાંઘન ેઅડશ.ે બની શકે તો બાંન ે
કોણી જમીનન ેઅડકાડી રાખવી. સાથે સાથે ગદુા અન ેઅાંડકોશન ેઅાંદર ખેંચવાાં 
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(મલુબાંધ) તથા પટેન ેઅાંદરની તરફ ખેંચો (ઉડ્ડીયાન બાંધ). જો પટે મોટુાં  હોય 
તો શરઆતમાાં કોણી અડકાડી રાખવામાાં અન ે મલુબાંધ અન ે ઉડ્ડીયાન બાંધ 
સાધવામાાં મશુ્કેલી પડી શકે. પરાંત ુસતત અન ેનીયમીત ખાંતથી પ્રયત્સન ચાલ ુ
રાખતાાં આસન સીદ્ધ થઈ શકે. જમેન ેમશુ્કેલી હોય તેમણે શરઆતમાાં પગની 
ઘુાં ટીન ેઅડવુાં . એ પણ ન બની શકે તો ઢીંચણ અન ેજાાંઘન ેઅડકીન ેધીમે ધીમે 
આગળ વધવુાં .  
 
આસન બરાબર સીદ્ધ થયા પછી દસ સેકન્દ્ડથી શર કરી એક મીનીટ સધુી 
રાખી શકાય. અથવા બાહ્ કુાં ભક જ્યાાં સધુી રાખી શકો ત્સયાાં સધુી આસન રાખી 
 છોડી દેવુાં  અન ેફરીથી સાંપણુય  આસન કરવુાં . એ રીતે જટેલાાં આવતયન જરરી 
લાગ ેતેટલાાં કરવાાં . એનો આધાર તમે કેટલાાં આસનો કરો છો કે કેટલો સમય 
આસનો પાછળ આપવાની શારીરીક શક્તી, અનકુુળતા કે આસનો કયાય પછી 
કેવી તાજગી તમે અનભુવી શકો એ બધાાં પર રહે છે. એટલે કે તમાર ેતમારી 
જાતે એ નક્કી કરવુાં  જોઈએ. જમેન ેકબજીયાત રહેતી હોય તેમણે આ આસન 
લાાંબા સમય સધુી ન કરવુાં . 
 
પશ્ચીમોત્તાનાસનના લાભો  

1. પટે વધી ગયેલુાં  હોય તો તે સપ્રમાણ બન ેછે. 
2. કમરના ્નાય ુમજબતુ થાય છે આથી કમરનો દુખાવો મટે છે તથા 

ચરબી ઘટે છે.  
3. યકૃતન ે કસરત મળવાથી પીત્તરસ પરુતા પ્રમાણમાાં પદેા થાય છે, 

આથી પાચનક્રીયા સધુર ેઅન ેવજન વધી શકે. 
4. જ્ઞાનતાંત ુઅન ેકરોડરજ્જુન ેકસરત મળવાથી એ તાંદુર્ત બન ેછે. 
5. વીયય્તાંભનમાાં લાભ થાય છે.  
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મયરુાસન 

 
આ આસન પરુપેરુાં સીદ્ધ થતાાં શરીરનો દેખાવ મોર (મયરુ) જવેો થાય છે. આ 
આસન સાધવુાં  થોડુાં મશુ્કેલ છે. જ ેલોકો શરઆત કરતા હોય તેઓ મયરુાસન 
પહેલાાં હાંસાસન કર ે જ ે થોડુાં સરળ છે. કેમકે હાંસાસનમાાં પગ ની આાંગળીઓ 
જમીનન ેઅડકાવેલી જ રાખવાની હોય છે, આથી એમાાં ગબડી પડવાનો ડર 
થોડો ઓછો છે.    
 
પાથરણા પર બાંને પગ ઢીંચણમાાંથી વાળી એડી પર ઉભડક બેસો. બાંન ેહાથના 
પાંજા આાંગળાાં પગની દીશામાાં રાખી જમીન પર ગોાવો. ધીમે ધીમે બાંન ેપગ 
પાછળ લાંબાવો. બાંન ે કોણી દુાં ટીની બાંન ે બાજુએ ગોાવો. હવે કોણી ઉપર 
તોળાઈ રહે એ રીતે હાથના જોર પર બાંને પગ અડલેા રાખી આખા શરીરન ે
ઉાંચકો. આ વખતે બેલેન્દ્સ જાળવવાની કાળજી રાખવી. પહેલાાં ઉપર કહુ્ાં તેમ 
પગનાાં આાંગળાાં જમીનન ે  અડકાવેલાાં રાખવાાં તેમજ જરર લાગ ે તો માથાન ે
પણ જમીનન ે અડલેુાં  રાખી શકાય અન ે બેલેન્દ્સ કઈ રીતે જળવાય છે તેનો 
અણસાર લેતાાં  લતેાાં  શરીરન ે અધ્ધર કરવાનો પ્રયત્સન કરવો. આખુાં શરીર 
જમીનન ે સમાાંતર થાય એટલે આસન સીદ્ધ થયુાં  ગણાય. શરઆતમાાં આ 
આસન બહ ુ ટુાં કા સમય સધુી રાખી શકાશ.ે મહાવરો વધતાાં સમય લાંબાવી 
શકાય. હ ુાં  માત્ર અડધી મીનીટ સધુી જ આ આસન કરાં છુાં . 
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મયરુાસનથી પટેની અાંદરના અવયવોન ેકસરત મળે છે અને તેનુાં  ્વા્્ય સધુર ે
છે. જમે કે બરોળ, યકૃત, ્વાદુપીંડ, આાંતરડાાં વગરે.ે આથી પાચનક્રીયા સધુર ે
છે. ડાયાબીટીસમાાં લાભ થાય છે. ગોળો મટે છે. એક માન્દ્યતા પ્રમાણે ગમે તેવો 
ભાર ેખોરાક ખાધો હોય તે પણ મયરુાસન કરવાથી પચી જાય છે, પણ એનો 
અથય એવો નથી કે ખબુ ભાર ેખોરાક ખાઈન ેમયરુાસન વડ ેપચાવવાનો પ્રયત્સન 
કરવો. એમ કરવાથી લાભન ેબદલે નકુસાન થવાની શક્યતા છે.  

મકરાસન  
મયરુાસન પછી આરામ કરવા માટેનુાં  આ આસન છે. જમે મગર નદી કે 
તળાવના કીનાર ેઆરામથી પડી રહે છે, તેમ મગરની જમે ઉાંધા પડી રહેવુાં  તે 
મકરાસન. કોઈ પણ સમયે આરામ કરવા માટે આ આસન કરી શકાય. 
મયરુાસન પછી તો આ આસન ખાસ કરવુાં  જ જોઈએ. એનાથી શરીરનો થાક 
ઉતરી જાય છે. 
જમીન પર પગ લાાંબા કરીન ે ઉાંધા સઈુ જાઓ. હાથ લાાંબા કરીન ે પાંજાનાાં 
આાંગળાાં એકબીજાાંન ે અડલેાાં  રાખો. હથેળી જમીનને ચોાંટાડલેી રાખવી. 
શ્વાસોચછ્વાસ બન ેતેટલો ધીમો રાખો, એની મેળે થવા દો. એના માત્ર સાક્ષી 
બની રહો. સઘન રીતે શ્વાસ લેવાનો કે બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ ન કરવો. 
 
વધ ુઆરામ કરવો હોય તો આ પછી પહેલાાં બતાયયુાં  છે તેમ શવાસન પણ 
કરી શકાય. હ ુાં  મકરાસન પછી શવાસન પણ કરાં છુાં .  


